
Élő emlékezet - Sárrétudvari katonasírjai  

A Hajdú-Bihar megyei Sárrétudvarit sem kímélték a világháborús események, ugyanis

nem kevés hősi halott nyugszik a település temetőiben. 12 darab első és második világháborús 
sírt leltünk fel temetőfelmérés végrehajtása közben szolgálati elöljárómmal, Farkas Gábor 
százados úrral és Csákvári Sándor úr, debreceni helytörténetkutatóval még 2018 áprilisában.

Tapasztalataim arra engednek következtetni, hogy a település temetői gondozottak, a hősi 
halottak sírjait pedig megfelelően karban tartják.  

Utunk először a köztemetőbe vezetett, ahol több, a világháborúkban elesett hősi halott 
lelt végső nyugalomra. Az itt található első világháborús sírok közül hatot pályázat alapján 
felújítottak. Ugyanebben a temetőben nyugszik 69 szovjet katona, akiknek 
személyazonossága ismeretlen.

Nagy Sándor huszár nyughelye

A képen látható sír a felújítottak közül való, ahol felhasználásra került a régi Preiszner

sírköves műhely által készített típuskő is. Az új síremlék ennek mintájára készült el, így 
bizonyos mértékben megőrizték a sír régi arculatát, valamint a jelenkor is hozzáadott a sír 
megjelenéséhez, hangsúlyozva a régi idők tiszteletét, mely napjainkban is él.  



Az ismeretlen szovjet hősi halottak nyughelye 

Mint már említettem, a Köztemetőben nyugvó szovjet hősi halottak 
személyazonossága ismeretlen. 1944. október 8-án hunytak el a második világháború

következtében. A síremlék 1958. november 7-én készült a szovjet katonák tiszteletére. A

képen jól látható egyikük sírra helyezett arcképe, amely sajnos az elmúlt évtizedek alatt és az

időjárásnak köszönhetően megrongálódott.  

Következő állomásunk a régi református, vagy más néven Pérei temető volt, ahol 
szerencsénkre jó állapotban lévő katonasírokat találtunk.  Ez a temető a Sárrétudvari 
Református Egyház gondnoksága alatt áll, és függetlenül attól, hogy felhagyott temető, a 
nyughelyek meglepően jó állapotban vannak. Ebben a temetőben három első világháborús 
katona sírja található, továbbá családi síremlékek, ahol idegen földben nyugvó

családtagjaikról emlékeztek meg.



Zagyva Pál népfelkelő sírja a református 
temetőben 

Sárrétudvari első világháborús emlékműve 

A településnek több emlékműve is van, melyek közül szeretném kiemelni Sárrétudvari 
első világháborús emlékművét, ami a református templom kertjében kapott helyet 1921-ben. 
A műalkotás Harkányi Endre munkájának köszönhető, amelyre 156 elesett sárrétudvari 
katona neve lett felvésve.

Örömmel tapasztaltuk, hogy Sárrétudvari lakossága méltó módon állított emléket a

háborúkban elesett hősök tiszteletére, amelyeket rendszeresen gondoznak, és megőriznek az 
utókor számára. Segítségünkre a Sárrétudvari születésű Kenéz Lajos nyugállományú 
alezredes volt.
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